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September och sommarens ljusa kvällar och
nätter har förbytts i höstens mörker. En sommar som i Norrbotten inte blev så fin som den
kan vara. Men det finns även bra dagar under
september när luften är hög och klar, himlen
blå och lingonen lyser läckert röda runt stugan på landet.
Med hösten drar också en rad aktiviteter
igång. Under helgen möttes Nordiska samarbetskommittén i Oslo och om det mötet
kan du läsa på annan plats i tidningen. Inför
den resan nåddes jag av det mycket dystra
och överraskande beskedet att Allers lägger
ner tryckeriverksamheten
i Helsingborg. Inte mindre
än 160 anställda berörs
varav cirka 10 är medlemmar i GMf. Beslutet väckte
naturligtvis stor bestörtning
bland personalen och vd
Bengt Christell valde att
lämna styrelsen efter beslutet. När detta skrivs har
MBL-förhandlingarna precis inletts. Målsättningen är
att du även ska kunna läsa
mer om händelseutvecklingen inom Allers i detta nr.
För egen del så är det Ledarnas förbundsråd,
FR, som ligger närmast i tiden. I FR ingår som
ni säkert känner till föreningsordförandena,
Ledarnas styrelse samt ledande personer inom
kansliet. Den 24-25 september möts FR för att
bland annat se tillbaka och utvärdera tidigare
förbundsråd. Demokratiprojektet och kansliets medlemsverksamhet samt övriga frågor,
som rådet finner anledning att ta upp kommer
också att behandlas.
Den 1-2 oktober är det Ledarnas avtalsenhet,
som kallar på uppmärksamhet. Då inbjuds
samtliga föreningar att delta med föreningsordföranden och en representant till en konferens. I inbjudan sägs att avtalsenheten vid denna ”Kick Off” ska presentera ett nytänkande
kring kommande avtalsrörelse. Vi ska under
dessa dagar tillsammans ta fram nya arbetsformer. Inte minst viktigt mot bakgrund av att
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föreningarna inte längre har föreningsansvariga ombudsmän. Uppdelningen är sedan en
tid tillbaka den att varje ombudsman har ett
antal avtalsområden att ansvara för.
I juni träffade den av vårt representantskap
utsedda gruppen ett nytt anslutningsavtal
mellan GMf och Ledarna. Därmed är GMf
likställd med övriga föreningar inom Ledarna.
I avtalet fastslås bland annat att våra ekonomiska tillgångar utgör GMfs egendom. Vi kan
som andra föreningar erhålla ekonomiska bidrag, om så krävs för vår verksamhet, enligt
vid varje tidpunkt gällande regler för föreningar inom Ledarna. När
det gäller Media Graficas
framtid har en arbetsgrupp
fått uppdraget att komma
med förslag till styrelsens
möte i december. Vid mötet
kommer
redaktionsrådet
att närvara. Ett tungt skäl
för att diskutera tidningens
framtid är att avtalet med
Ledarna upphör att gälla efter nr 2 2009. I en situation
med sjunkande medlemsantal och därmed minskade
intäkter blir det svårt att
fortsätta utgivningen av tidningen i dess nuvarande form. En möjlighet för
att nå ut med information till medlemmarna i
framtiden kan vara att i större utsträckning
än hittills använda vår hemsida. Något som
jag vet att arbetsgruppen, där jag själv ingår,
också tittar på.
Som synes finns mycket på agendan, men först
blir det en kortare semestertripp till USA och
sedan ska jag plocka lingon till lingondrickan.
Ett bra sätt att ladda batterierna inför höstens
alla aktiviteter.

Hans-Erik Forssten, förbundsordförande
hans.forssten@swipnet.se
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Lotsar kunderna rätt
Derry Larssons favoritkunder är de som uppskattar personlig service
och inte hoppar fram och tillbaka mellan tryckerierna.
– Vi har många trogna, goa kunder, säger han.

Från börsklippare till tryckare

Det var egentligen rena slumpen som
gjorde att Derry Larsson började i den
grafiska branschen. Han fick anställning
på en stor bank och skulle gå internutbildning inom finansbranschen. Banken
hade ett eget tryckeri där det uppstod en
vakans. Derry Larsson fick jobbet.
– Ja, på den vägen är det. Jag blev

aldrig någon börsklippare. Idag, när jag
funderar på det, känns det rätt. Men om
jag skulle vilja göra något annat, i så fall
skulle jag nog vilja jobba med fotboll på
något sätt.

Gedigen erfarenhet

Idag har Derry Larsson en gedigen kompetens och erfarenhet från alla avdelningar inom trycksaksframställning.
– Jag började som tryckare och fortsatte sedan inom repo och binderi. Jag
har aldrig sökt ett jobb utan har alltid
blivit värvad. I många år jobbade jag
som projektledare på Novum Grafiska
som blev uppköpt av Elanders, berättar
Derry Larsson.
Han har regelbundet gått olika utbildningar som säljutbildning och grafiska
utbildningar i tryck, repro och papper
till exempel.
– Det kommer hela tiden nyheter. Ny
tryckteknik, papper är en svårt bit, på
utbildningarna får man kännedom vad

Billes Tryckeri
Ägare: Familjen Bille
Grundat: 1963
Ant anställda: 55
Omsättning: 133 MKr
Trycker: Allt från böcker, broschyrer till utomhusreklam.

Foto: Richard Svärd

Värsta kunden är den som bara är ute
efter lägsta pris.
– Det är ofta engångskunder. Men de
är inte så vanliga. Vi är ganska stora och
respekterade inom branschen med ett
modernt fint tryckeri.
Billes Tryckeri AB är ett av Sveriges
största arktryckerier med 55 anställda.
Den fantastiska ljusa, stora tryckerifastigheten stod klar år 2000.
– Vi är unika med vår tryckpress KBA
205 som trycker i formatet 151x 205
cm. Den är vi på Billes ensamma om i
hela Norden, berättar Derry Larsson.

man kan trycka och hur tjockt man kan
trycka.
Under flera år var Derry Larsson divisionschef med tjugo personer i sitt team.
– Jag valde att sluta som divisionschef
eftersom det blev en väldigt tung arbetsbelastning.

På säljsidan

För fyra år sedan började han arbeta
som projektledare på säljsidan med försäljning hos Billes Tryckeri.
– Jag har bearbetat en kundkrets som
har följt med mig mellan de olika företagen. Sedan bearbetar jag nya kunder och
bokar in möten. Ofta får vi kunder på
rekommendationer. Det känns alltid inspirerande. Annars är det inte alltid man
får ’träff’ utan jag får jobba lite extra för
att få in nya jobb i huset. Det är en väldig
priskonkurrens, särskilt på 70x100 formatet. Där är det tufft ibland, men det är
vi nog inte ensamma om att uppleva.

Mångmiljoninvesteringar

Idag har de stora investeringarna bland
tryckerierna i Göteborgsområdet lett till
att det finns en viss överkapacitet.
– Ja, ibland upplever vi att prisbilden inte är sund. Det har kommit till så
många 8-färgare runt om i stan. Det blir
kortare leveranstider och smidigare för
man behöver inte köra igenom maskinen
mer än en gång.
Billes har i år investerat i två nya pressar från Man Roland, en 8-färgare och
en 6-färgspress med möjlighet till UVlack och vattenlack. Men Derry Larsson
är inte orolig över ekonomin.
– Det går bra. Vi har brutet räkenskapsår och har klarat budgeten.

Relation till kunderna

Läs mer: www.billes.se
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Människorna – både kollegorna på Billes
och kunder – är det som gör jobbet roligt
och inspirerande, menar Derry Larsson.
– Det är en massa utmaningar hela tiden. Sedan är det alltid extra roligt när
det ringer upp företag som vill börja
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Var tionde tvingas
lämna Elanders
samarbeta med oss. Helt plötsligt kommer de bara fast det kan vara länge sedan
man hade kontakt. Jag känner att det är
personligt. Det är inte bara att dunka ut
offerter. Det är väldigt ofta de personliga
relationerna som avgör när man får in
affärer.

Tror på framtiden

Derry Larsson har valt att engagera sig
för GMf. Han sitter i avdelningsstyrelsen för GMf Väst sedan fyra år tillbaka.
Men han tycker att det saknas intresse
hos medlemmarna.
– När vi ska arrangera sammankomster är det ibland väldigt dålig uppslutning. Även om vi arrangerar ett studiebesök som borde vara väldigt intressant
kan det vara få som dyker upp. Kanske
beror det på avståndet?
Framtiden ser ljus ut både för Billes
Tryckeri och den grafiska industrin i sin
helhet, anser han.
– Jag ser positivt på framtiden, men
man vet aldrig om det blir som man spår
nu. En del pratar om nedgång men vad
det innebär är det ingen som vet. Däremot kommer vi att behöva trycksaker
även fortsättningsvis inom överskådlig
tid, avslutar Derry Larsson.
Kerstin Orsén
kerstin.o@euromail.se

Elanders minskar bemanningen med totalt 75 personer sedan företaget
vinstvarnat för helåret 2008.
Elanders sänker sin vinstprognos, vilket
innebär att vinsten troligen halveras för
helåret 2008. Enligt företagets nya prognos blir nu resultatet cirka 50 miljoner
kronor mot tidigare 100 miljoner före
skatt.
Orsaken till minskningen är främst
kostnadsanpassningar i Sverige samt avveckling av en juridisk enhet i Ungern.
Volymminskningar i både Sverige och
Ungern bidrar också till vinstraset.
I en pressrelease redovisar Elanders
följande omständigheter till grund för
prognosjusteringen:
• Kostnader i samband med avveckling av koncernens juridiska enhet i Budapest och utskrotning av lager till följd
av ändrat orderläge.
• Allmän nedgång i beställningarna
från kunder inom bland annat konsumentelektronik och vitvaror i Sverige,
Ungern och Italien.
• Anpassningar i Sverige som bland
annat innebär flyttning av offsetproduktionen i Malmö till övriga enheter i
koncernen. Vidare görs rationaliseringar
inom produktion, distribution och administration inom samtliga svenska enhe-

ter. Detta medför att antalet medarbetare
kommer att minska med 75 genom naturlig avgång, uppsägningar och genom
att visstidsanställningar inte förlängs.
De anställda på Elanders i Mölnlycke
är inte överraskade över beskedet.
– Vi står inför faktum att det är mindre
att göra och att resultatet sjunker. Samtidigt som det är väldigt tråkigt, känns det
som om vi har väntat på att det här ska
hända, säger Jan-Erik Inghammar, kontaktombud för GMf/Ledarna.
Varslet gäller både grafiker och tjänstemän. Troligen kommer de som drabbas av varslet få besked redan i år. De
fackliga förhandlingarna har inletts,
även om det ännu inte upprättats några
turordningslistor.
I Malmö läggs offsetverksamheten
ner men för den digitala verksamheten
väntas inga neddragningar.
Aktien rasade med nära 12 procent
till 80 kronor sedan bolaget flaggat för
lägre vinst 2008.
Kerstin Orsén
kerstin.o@euromail.se

Faktaruta:
Namn: Derry Larsson
Titel: Projektledare/säljare
Arbetsplats: Billes Tryckeri AB
Uppdrag: Ledamot i avdelningsstyrelsen GMf Väst
Läser: Mycket idrottslitteratur,
Fritid: Fotbollstränare, umgås
mycket med familjen och gillar mat
särskilt fisk. Gärna med ett gott
vin till.

Psssst!
Tipsa oss om andra chefer som har nytta av ett
medlemskap i Ledarna. Du får ett biobesök eller
en pocketbok för varje medlem du rekryterar.
Mer information på www.ledarna.se/tipsa eller
ring 0200-87 11 11.

Karriären i korthet

74 -89 Stiftsbyråns offset, alltiallo,
tryckare, repro, orginalare.
89 -98 GDIF tryckeri, divisionschef
98-04 Elanders, projektledare
04 Billes Tryckeri AB, projektledare/säljare
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Allers lägger ner tryckeriet i Sverige
Det var en djupt oenig styrelse som röstade för nedläggning av
Allers tryckeriverksamhet i Helsingborg. Nedläggningen berör
160 personer. Nu har en löntagarkonsult kopplats in.
GMf/Ledarna och Grafiska facket krävde gemensamt att en oberoende löntagarkonsult skulle kopplas in och gå igenom
alla handlingar då MBL-förhandlingarna
inleddes i mitten av september. Därefter
avslutades de första förhandlingarna direkt.
Men Kjell Wulff, ordförande för GMf/
Ledarna, är pessimistisk till att löntagarkonsultens analys kommer att medföra
någon förändring.
– Troligtvis är det så att ägarna aldrig
kommer att ta ett annat beslut men vi vill
ha en underskrift att vi som jobbat med
det här har rätt. Konsultrapporten som
föregick beslutet visar att fortsatt verksamheten vid Allers tryckeri i Sverige är
det bästa alternativet för framtiden. Helt
klart, säger Kjell Wulff.

Konsulterna var för Helsingborg

I konsultrapporten, som inte är offentlig, finns det tre möjliga förslag. Ett av
förslagen var att lägga ner verksamheten
i Helsingborg men det alternativet förordades inte av konsulterna.
– Det är väldigt mycket man får läsa
igenom men slutklämmen är att köra vidare med två tryckerier, säger Kjell Wulff
och syftar då på anläggningarna i Köpenhamn eller Helsingborg och Oslo.
Förslag fanns också att köra alla tre
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tryckerierna utan några investeringar i
Sverige under fem år. Det hade varit det
alternativ som det fanns minst produktionstekniska och ekonomiska risker
med.
Egentligen började det redan för ett
år sedan med att man sökte pengar för
investering i en ny tryckpress i Helsingborg. Samtidigt sökte också tryckeriet i
Danmark pengar för en ny tryckpress. Då
ville ägarna se över hela verksamheten.
– Men eftersom rapporten talar sitt
tydliga språk för Helsingborg känner jag
att det måste ha funnits andra rådgivare
som har styrt familjen dit de står idag,
tror Kjell Wulff.

En röst avgjorde

Det var en oenig styrelse som fattade
beslutet att lägga ner tryckeriverksamheten i Helsingborg. Beslutet fattades med
röstsiffrorna 5-4.
– Det är lätt att förstå att det är löntagarna som har röstat emot detta. Två till
måste ha röstat med oss. En av de personer som sitter i styrelsen la ner sin röst
– Nedläggningen i Helsingborg gagnar definitivt inte ägarna, som jag ser det.
Det är oerhört mycket känslor i sådana
här beslut. Kanske beslutet påverkades
av att de inte ville ha bråk på hemma
plan – blod är tjockare än vatten.

Dystert – ändå lojala

Stämningen är naturligtvis väldigt dyster i Helsingborg bland medlemmarna i
klubben.
– Det är fruktansvärt tryckt. Vi är
femton medlemmar som nu i gemensam
front med grafikerna försöker få igenom
att framöver förhandla om avgångsvederlag. Men det är helt fantastiskt att
människor som arbetar här, trots det
som beslutats ändå jobbar på så att vi får
ut våra tidningar. Det är bra för tryckeriet här i Helsingborg och oss som jobbar
fackligt. Vi kommer i ett mycket bättre
förhandlingsläge än om man hade lagt
ner jobbet. Personalen inom hela Aller
tryck är oerhört lojala mot vår företagsledning och redaktionerna samt läsarna.
Sedan kan man slutligen säga att lojaliteten gentemot ägarna inte har lönat sig i
detta läget.
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För sin egen del har Kjell Wulff inte
hunnit känna efter hur det egentligen
känns att tryckeriverksamheten läggs
ner:
– Det är verkligen omtumlande. Men
just nu har vi i GMk-styrelsen egentligen
bara medlemmarnas väl och ve för våra
ögon. För min egen del har jag kommit
upp i en ålder som gör att jag kommer
att gå relativt skadelös ur det här men
det rör om både i kropp och själ.
– Jag känner starkt för de som är i
en mellanålder och har svårt att få nya
jobb. Jag räknar med att vi skulle kunna
rädda några få personer som kan vara
kvar.
20-25 personer kommer att erbjudas
arbete i Köpenhamn. Reproavdelning
och Annons/teknik kommer att stanna
kvar i Helsingborg.

Bonus ska säkerställa produktionen

Företagsledningen och fackklubbarna
på Allers i Sverige har enats om att en
bonus på 100.000 kronor ska betalas ut
till de anställda som stannar kvar och
säkerställer produktionen fram till den
31 maj 2009. Utbetalningen kommer
att ske den 31 maj 2009 till alla anställda som inte får en tillsvidareanställning
efter nedläggningen.
Trygghetsrådet är ännu inte kontaktat.
– Det blir en senare historia – om
cirka 5-6 veckor då löntagarkonsulten
är klar. Just nu händer det ingenting. Vi
jobbar med de frågor som vi vet kommer upp till exempel turordningslistor,
tittar på medarbetarnas ålder och an-

Den nyaste pressen. Från höger: Roger Lundén, Emil Andersson och Martin Sandberg.

ställningsålder. Vi förbereder så mycket
vi kan inför förhandlingarna.
Ännu så länge kan Kjell Wulff bara
gissa hur lång tid det tar innan förhandlingarna börjar bli klara.
– Ägarna har inte lagt någon tidsplan.
Genom det här beslutet har ägarna lagt
ansvaret för nedläggning på vår företagsledning här i Sverige och när löntagarkonsulten gjort sin analys påbörjas alla
förhandlingar. Om jag får gissa själv tar
det ett år. Max, avslutar Kjell Wulff.
Kerstin Orsén
kerstin.o@euromail.se
Foto: Lars Cato

Förre vd:n avgår i protest
Allers förre vd Bengt Christell lämnar sina styrelseuppdrag i
Svenska Aller och Aller Tryck i protest mot de danska ägarnas
beslut att lägga ner tryckeriverksamheten i Helsingborg med 160
anställda. Han hävdar att beslutet var felaktigt.
Bengt Christell är vice ordförande i den
svenska bolagsstyrelsen som beslutade
att flytta tryckeriverksamheten till Allers anläggningar i Tåstrup utanför
Köpenhamn på grund av överkapacitet.
Själv har han arbetat på Aller sedan
1958.
Beslutet väckte ett ramaskri på Allers
Helsingborg. Det innebär att 130 av de
160 tryckerianställda förlorar sina jobb.
Ett tjugotal av dem kan komma att få
följa med till Tåstrup.
Flyttningen drevs igenom av den danska ägarfamiljen.

– Det svenska motståndet i styrelsen var stort, avslöjar Bengt Christell. Röstfördelningen blev 5-4.
– Jag kan inte solidarisera mig
med det här beslutet. Det är djupt
felaktigt och inte företagsekonomiskt motiverat. Den konsultrapport som tagits fram talar till Sveriges fördel, säger Bengt Christell.
Någon tidplan för flyttningen finns
ännu inte. Totalt berörs 15 medlemmar i GMf av nedläggningen.
Karl-Erik Andersson

Ledning vägrade möta
Allersdemonstranter
De allersanställda möttes av låsta grindar när demonstrationståget kom fram
till Allers nya huvudkontor vid Fisketorvet i Köpenhamn. Ingen representant
från ledningen kom ut för att möta demonstranterna.
Bristen på bemötande från ledningen
gjorde Bo-Arne Andersson, fackordförande för de allersanställda i Helsingborg, både förvånad och besviken. Demonstranterna fick inte heller möjlighet
att lämna över listan med namnunderskrifter.
Omkring 170 personer klev ombord
på bussarna till Köpenhamn utanför Allers förlags tidningshus i Helsingborg.
Ytterligare en grupp upprörda allers
anställda anslöt från förlagets redaktion
i Malmö.
Klockan 14 var de på plats i Köpenhamn för att demonstrera mot förlagsledningens beslut att lägga ner tryckeriet
i Helsingborg.
– Ombord på bussarna hade ansvariga dragit igenom reglerna för demonstrationen. Man var noga med att trycka
på att allt ska skötas snyggt. Tio minuter
över två började demonstrationståget att
röra sig från Hovedbanegarden. Demonstranterna bar banderoller med texter
som ”ni tar fel beslut när svenskarna
kastas ut”.
För det närmare 200 allersanställda
var det självklart att följa med till Köpen
hamn och demonstrera.
– Jag tror inte att vi kan påverka så
mycket, men det är viktigt att vi visar
vad vi tycker. Vi svenskar har alltid varit
tystlåtna, säger en av dem.
Karl-Erik Andersson, Malmö GMf 510

Media Grafica 3/08

7

Bokstävernas

Big Bang

På bara 20 år har persondatorerna, sammanknutna i ohejdbart växande globalt nätverk, totalt förändrat
vårt sätt att kommunicera, och dessutom skapat möjligheter till kommunikation som tidigare var otänkbar. Många menar att detta är kanske den största landvinningen i mänsklighetens historia, att nu äntligen
är grunden lagd till ”the global village”. Men det är fel. Den egentliga grundläggningen skedde för mer än
tretusen år sedan.
Hur omvälvande än IT-revolutionen är,
så hamnar den ändå i skuggan av bokstävernas Big Bang.
Detta är historien om hur alfabetets
utveckling förändrade världen.
Det finns naturligtvis en lång rad
faktorer som medverkade till apans utveckling till människa, men med större
proteinintag, ökande hjärnvolym, tvåbent gång och byte av miljö, så följde ett
större behov av och en ökande möjlighet
till kommunikation. Teckenspråk och
ljudstötar födde så småningom det första ordet. Som snart följdes av flera.
Några hundratusen år senare var några av de mänskliga samfälligheterna så
utvecklade att de talade orden inte längre
räckte för att administrera dem. Medan
de protogermanska stammarna
uppe i norr strövade kring som
nomader i djurhudar eller levde
i små byar med
enkla
hyddor
och på sin höjd
Phoenician aleph: Fenicierna vred
oxhuvudet 90 grader medsols för att få
sin bokstav Alif. Grekerna roterade det
ytterligare 80 grader och simsalabim blev
det Alfa, vårt nuvarande A.

markerade sin närvaro i historien genom
att stapla några stenblock på varandra
till dösar eller gånggrifter, så byggde
folken i västra Asien och norra Afrika
redan komplexa städer och utvecklade
såväl handel som kultur på ett sätt som
saknar motstycke i historien, Det räckte
inte längre med att ha ett gemensamt
språk och att vara överens om tingens
namn, inte ens att kunna säga ”jag byter
en get mot fyra skäppor säd” – det krävdes en metod för att kunna hålla ordning
på avtalen när den nya härskarklassen,
köpmännen i städerna, systematiserade
handeln och byggde ut infrastrukturen.
Det var förstås inte bara handeln
som pockade på ett skriftspråk – även
de muntligt traderade berättelserna och
poesin utvecklades till den grad att de
”måste” skrivas ner (Homeros Iliaden
och Odyssén är väl de mest kända exemplena).

Skriftspråket föddes
i Mellanöstern, och…

Sumererna i Babylonien hade kilskriften, egypterna hade redan tidigare sina
hieroglyfer.
Det lustiga är att ungefär samtidigtuppstod i såväl Kina som Centralamerika andra skriftformer, så det är inte
otänkbart att skrivkonsten uppfanns
och utvecklades fyra gånger. Men utifrån
dessa fyra parallella protobokstavsvarianter har alla nuvarande alfabetssystem
utvecklats. Den amerikanske professorn
i klassiska språk, Eric Havelock menade
att de former som påbörjades för cirka
fyratusen år sedan bjöd på ett enastående effektivt sätt att dokumentera mänskligt tal, och ”när det väl hade uppfunnits erbjöd det
en fullständig
lösning på ett
problem, varför det aldrig
varit nödvändigt att uppfinna det igen”.

De äldsta förebilderna till bokstavsskrift
har daterats till drygt 3000 år f.Kr. Det
var sumererna i Mesopotamien som då
använde ett system av bilder där varje
bild motsvarade ett ord och som sammanfogade bildade meningar och text,
vad vi kallar logografisk skrift.

Phoenician beth: Beth står för hus i
semitiska språk och visst är det ett sådant
som bildar deras B. Ett golv, en vägg, ett
lutande tak och en snedsträvad hanbjälke. För att få vårt moderna B krävdes
bara en uppåtriktad sträva från ”golvet”
och en 180 graders rotation.

dels med hieroglyfer, dels med demotisk
skrift, och på antik grekiska skrivet med
grekiska bokstäver.
Flera forskare arbetade med tolkningsfrågan. Den svenske f.d. diplomaten Johan
David Åkerblad (1763–1819) ägande sig
enbart åt den demotiska skriften och
kunde på två månader år 1802 tolka alla
egennamn, plus andra ord som också fanns
i den grekiska texten. Dessutom konstaterade han att den demotiska skriften var
rent alfabetisk och tolkade 15 enskilda
bokstävers ljudvärde helt korrekt.

Den engelske naturforskaren Thomas
Young var den förste som ägnade sig åt
att tyda den hieroglyfiska delen av stenens text, dock med mindre framgång.
Ett stort hinder var att man trodde att
hieroglyferna var en ren bildskrift där
varje tecken representerade ett helt ord
eller begrepp på samma sätt som ofta är
fallet med exempelvis kinesiska.
Hieroglyferna visade sig dock vara
en kombination med fonetisk skrift, där
många tecknen återger en enskild konsonant eller en konsonantkombination.

Faktaruta:
Rosettastenen är en stor svart basaltplatta som hittades 1799 av franska
soldater vid staden Rosetta (arabiska:
Rashid) i närhen av Alexandria under
Napoleons fälttåg i Egypten. Texten på
denna var viktig när det gällde att tolka
hieroglyferna. Rosettastenen övertogs
av britterna efter kriget med Napoleon
och finns sedan 1802 att beskåda på
British Museum i London.
På stenen finns tre texter med samma innehåll på två språk, skrivet med
olika typer av skrift – egyptiska, skrivet
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Bilder blev till stavelser

I begynnelsen var alltså symboler. Det
är förmodligen välbekant för denna tidnings läsare att vår bokstav A härstammar från symbolen för oxe, vilket på ”feniciska” (likväl som på hebreiska) heter
alef.
På grekiska heter bokstaven, just det,
alfa och på arabiska alif. Men åter till
Egypten.Sumererna använde killiknande
verktyg med vilka man gjorde avtryck
i lertavlor. Därav namnet kilskrift.De
egyptiska hieroglyferna däremot, skrevs
på papyrus eller ristades i sten.
Från rena avbildningar blev tecknen
mer stiliserade och kom även att ändra
betydelser från hela ord till enbart stavelser. Detta ledde så småningom till en
grammatisk finess som fick stor betydelse för skriftspråksutvecklingen. Bilderna
som ristades in hade ju från början en
enda betydelse – en häst var en häst, en
oxe en oxe och ett hus ett hus. Men ca
3000 f.Kr i staden Jemdet Nasr i Babylonien gjorde en bortglömd sumerisk
bokhållare en betydelsefull upptäckt
som finns dokumenterad på en lertavla:
han ristade in bilden av ett vasstrå före
de inristade bilderna. Vasstrå heter på
detta språk nämligen gi, vilket ljud även
betyder ”återgälda” (jämför nutidens
lekfulla SMS-lakonismer, där 4U står för
”for you” och R8 för ”råtta”). På så sätt
kunde han markera att geten på lertavlan (eller säcken med säd, oljekruset, tyget etc) var ”betald” på något sätt. Snart
föddes andra innovativa ljudhärmningar
som stod för till exempel ”utlänad” eller
”offrad”.

ter på flera semitiska språk beth (bland
annat i staden Bethlehem). Bokstaven B
var född. Då semitiska språk inte hade
någon särskild användning för vokaler
vaskades det fram ett tjog konsonanter
på den vägen.

Och stavelser till bokstäver

Fenicierna födde fortsättningen

Hieroglyferna rymde inom sig tecken för
kortare ljud än stavelser, för enstaka ljud
som var gemensamma för egypter och
semiter. Det fanns faktiskt 28 sådana
tecken bland de mångfaldigt fler symbolerna. Någon eller några semiter (här
ett samlingsbegrepp för alla de folk som
bodde eller rörde sig i området mellan
nuvarande Sinai och Turkiet) och som
var ”gästarbetare” i Egypten kan ha
upptäckt dessa ljudlikheter och utvecklat
dem för sitt eget språk.
De första var rimligen två vardagliga
saker, en oxe och ett hus. Oxhuvudet
(som senare alltså roterades 180 grader
för att bli vårt A) blev alep. På egyptiska fanns ett tecken för ”vasskydd”
eller ”hus”. Det senare substantivet he-
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Men även om det var i Egypten bokstävernas Big Bang började, så var det
fenicierna som tog fasta på det som faraonernas folk påbörjat, och okända semiter utvecklat. Deras skrift kom i bruk
omkring år 1000 f.Kr. och byggde fortfarande på stavelsens konsonant medan
vokalen alltså förblev obetecknad.
Fenicierna var ett handelsfolk av aldrig tidigare skådat slag, med skepp som
rörde sig över hela Medelhavet. Med
ökande handel följde ett ökat behov att
att dokumentera det skedda, och det avtalade.
Det feniciska alfabetet förfinades och
utvecklades av araméerna sisådär 900700 f.Kr. Och när detta skett var det dags
för grekerna att lämna sitt bidrag. De-

ras bidrag till utvecklingen blev att låna
konsonanter från det arameiska alfabetet och förvandla dem till vokaler. Det
var det sista steget till en fullt utvecklad
ljudskrift där varje tecken motsvarar ett
ljud, Alfa, Beta, Gamma, Delta, Omega
etc, ja, ni känner igen det.
Och på den vägen är det, och förblir
det. Det senaste resultatet av egypternas,
semiternas och grekernas utvecklingsvedermödor är den text ni just nu läser.
Utan de fantatstiska samhällsbyggarna i
Mellersta östern hade den varken blivit
skriven eller läst.

Ingemar Härd

Källor:
Typografi och grafisk design,
Henriett Koblanck, Bonniers
Alfa Beta, John Man, Forum
Alfabetets ursprung, Axel Nelson,
Gebers förlag
Wikipedia.org
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Så utvecklades den grafiska branschen –
Under arbetet med GMf:s 100-årsskrift och då främst med att
beskriva förbundets utveckling under de senaste 20 åren framstod
en tydlig bild av en tillbakagång orsakad av dels den tekniska
utvecklingens effekter men dels också av att många stora företag
dragit sig ur branschen, det senare på grund av svag lönsamhet.
Digitaliseringen

Tekniskt har vi sett en utveckling, som
inneburit att hanteringen av text och bild
blivit var mans egendom från att ha tidigare uteslutande hanterats av specialister. Datorutvecklingen har inneburit att
pre-pressområdet mer eller mindre har
försvunnit, ett fåtal experter finns kvar
för att styra och hantera systemen på företagen. Utvecklingen har naturligtvis på
många sätt varit positiv och möjliggjort
att information kunnat tas fram på ett
enklare sätt än tidigare av många människor. Men för den grafiska branschen
blev resultatet att antalet sysselsatta reducerades.
Tryckpressen har hållit sin ställning
väl när det gäller att sprida information
på papper. Att mångfaldiga i kopiatorer är inget alternativ annat än i mycket
små upplagor. Det blir för dyrt och för
tidskrävande, en kopiator arbetar också
med för små pappersformat. Fortfarande
vill de flesta läsa en papperstidning även
om internet börjar bli ett hot, något som
säkerligen kommer att växa.
Offsettekniken är ju nu helt dominerande och pressarna har utvecklat
enormt i form av korta intagningstider

Foto: Stefan Larsson, Exakta Media

och mycket höga tryckhastigheter. Även
här har datorutvecklingen haft stor påverkan, här till fördel för branschen.
Kostnaden för en modern tryckpress,
ark- eller rulloffset, är nu så stor att maskinen måste köras i treskift för att skapa
ekonomisk täckning för investeringen. I
varje fall gäller detta för större pressar.

leveranser från svenska tryckerier gör att
många trycksaker inte blir så hårt utsatta
för utländsk konkurrens, även om sådan
förvisso finns.
Den utländska konkurrensen är mer
påtaglig på katalog- och bokområdena.
Djuptrycket har numer en liten roll i
Sverige vilket gör att kataloger i stora
upplagor mest trycks utomlands, böcker
görs i bokmaskiner i Sverige men också
utomlands. En tendens här är att trycka
en bok i mindre upplaga och trycka till
om en bok blir efterfrågad. Då är det
naturligtvis en fördel att trycka i Sverige
med tanke på leveranstiden. Kapaciteten
för traditionellt hårdbundna böcker i
Sverige har reducerats, mycket limbinds,
inte minst av kostnadsskäl.

Många stora företag försvann

Korta leveranstider

Utvecklingen i form av färdiga original
och snabba pressar har naturligtvis skapat förutsättningar för korta leveranstider, ofta genom att tryckeriet har eget
binderi eller har en partner i närområdet. Just garantin för säkra och snabba

Så långt kan effekten av teknikomvandlingen beskrivas. Den andra viktiga orsaken till att branschen krympte i Sverige i
slutet av 1900-talet var att många stora
företag drog sig ur, flyttade utomlands
och hittade andra, mer lönsamma produkter. En stor satsning av Esselte, Bonniers och Tiba i form av ett gemensamt
ägande i Interprint blev ett fiasko och
bara rester återstod eller hamnade utomlands. Andra stora företag lades ned eller
reducerades kraftigt. Utvecklingen innebar att antalet sysselsatta i branschen
reducerades med flera tusen personer.
Naturligtvis var detta mycket bittert för
många människor, som genom sina ofta

och GMf
mångåriga insatser hade varit med och
skapat dessa stora grafiska koncerner.
Tidningstryckerierna har klarat sig
bättre. Pre-pressområdet har till stor
del övertagits av journalister men tryckningen sker oftast på den egna officinen
även om samproduktion sker när så är
möjligt. Många tidningar utnyttjar sina
pressar till annan produktion, exempelvis reklamtryck.
Denna utveckling, dels tekniskt och
dels genom att storkapitalet drog sig
ur branschen återspeglas starkt i GMf:s
medlemsutveckling under dessa år. Sedan
1980 och fram till nu har antalet medlemmar halverats men bör nu ha nått en
stabil nivå.

Förbundsrådet:

Ledarna vill
utveckla demokratin

Väl utbildade specialister

På civilområdet finns nu ett fåtal stora
företag och ett större antal små och me
delstora företag, som är specialiserade,
många kör i treskift och har hittat sin specialitet och kundgrupp. Tempot är högt
med korta leveranstider och hög kvalitet, vilket är en förutsättning för fortsatt
existens. Även om priserna är pressade
verkar det som om lönsamheten har blivit något bättre. Det kan också vara ett
resultat av den relativt goda konjunktur
vi haft i Sverige de senaste åren.

Höga krav på personalen

Ett problem för många företag är att
hitta kompetent personal. Maskinerna
blir allt dyrare och mer komplicerade, de
måste utnyttjas i så hög grad som möjligt vilket ställer krav på rätt självgående
människor. Att som chef leda ett företag
som går i treskift är något av en utmaning. Chefen kan ju rimligen inte vara
närvarande 24 timmar om dygnet utan
verksamheten måste organiseras så att
medarbetarna själva tar ansvar och vet
vad som ska göras.
Utan överdrift torde man kunna påstå att den grafiska branschen under de
senaste decennierna gått igenom en eklut
men att branschen nu funnit sin skepnad
och har goda förutsättningar att fortsätta
sin slimmade men effektiva verksamhet.
Och fortfarande finns det ett klart
behov av kunniga och effektiva chefer,
också i grafisk bransch. Och som tidigare är jag övertygad om att dessa chefer
i likhet med andra chefer i Sverige har
behov av en egen organisation som driver deras frågor och bara deras frågor.
Därför är jag säker på att GMf även i
fortsättningen har en mycket viktig roll
i branschen!
Hans Lönn

Media Grafica 3/08

På bilden ses fr v Pauline Åkerlund, Susanne Andersson, Stig-Lennart Nyström och
Karl-Magnus Johansson. I bakgrunden skymtar Stefan Fjällstedt och Claes Blomgren.

Ledarnas föreningsråd diskuterade hur
demokratin kan utvecklas inom organisationen sedan Ledarnas ordförande Annika Elias redogjort för styrelsens beslut
vilket utmynnade i ställningstaganden
sammanfattat i tre punkter:
• Medlemmar ska kunna påverka
Ledarna även i andra kanaler än genom
den representativa demokratin. Syftet är
att öka engagemanget i medlemskapet
och skapa en aktiv kommunikation mellan organisation och medlemmar.
• En styrka för Ledarna är att vi har
kunskap om och förankring i medlemmarnas branscher. Det är också den naturliga basen för att samla medlemmar
i valförsamlingar eftersom det ger bäst
förutsättningar för synergier som kan ge
medlemsvärde.
• Medlemmar betraktar den representativa demokratin som självklar men
den är inte ett avgörande skäl för medlemskap. Kostnaden för demokratin ska
vara lika för alla medlemmar. Minskat
antal demokratiska enheter möjliggör
ett ökat resursutnyttjande av Ledarnas
gemensamma tillgångar och tillgodoser
det faktum att färre kommer att vilja
engagera sig i traditionellt demokratiskt
arbete.
I den diskussion som följde framkom
att föreningsrådet delade styrelsens uppfattning. Ingalill Axelsson beskrev läget
i demokratiprojektet och det fortsatta

arbetet. Vid nästa föreningsråd i februari
2009 sker en dialog och därefter ska det
finnas ett underlag för diskussion i föreningarna inför Ledarnas RS den 14 maj
2009.
Claes Blomgren redogjorde för arbetet inom Servicecenter som tar emot
26.000 samtal och 15.000 mejl per år.
Därefter övergick han till att tala om den
interaktiva utbildningen Certifierad företrädare. Förhandlingschefen Thomas
Eriksson rapporterade kring arbetet med
att få till stånd ett nytt huvudavtal med
Svenskt Näringsliv.
– Inom PTK skall vi träffas för ett internat och ta ställning till vad vi kallar
landningsbanan. Det vill säga var gränsen går för vad vi kan gå med på, sade
Thomas Eriksson.
Dag två redovisade Annika Elias och
vd Per Hedelin kansliets arbete och hur
de av kongressen uppställda målen uppfyllts. Anne Stampe och Emil Hemström
presenterade den stora reklamkampanj
som startar i slutet av denna månad och
som kommer att synas över hela landet.
Webbredaktör Åsa Pettersson presenterade Ledarnas nya hemsida som lanserades i somras. Slutligen visade informationschef Monica Berling att Ledarna
idag är betydligt mer synliga i media än
tidigare.
Hans-Erik Forssten
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Rosenlöfs:

Från accidenstryckeri till museum
I år firar Rosenlöfs bruksmuseum att det är 25 år sedan det gamla
tryckeriet slog upp portarna som museum. Tryckeriverksamheten
inleddes av de båda bröderna Ruben och Helmer Rosenlöf 1887.

Kära broder!
Idag under regnrusket har
jag flyttat mitt tryckeri till
drängkammaren. Ett skåp med
kasterna har jag skaffat mig
o på den står pressen. Tvenne
nya stilkaster har jag köpt, en
visitkortstilsats samt en 1/1
sats stil mycket användbar till
postpapper o cuvert, på hvilka
jag hoppas få stor afsättning.
Igår fick jag hem för 100 kr
brefpapper o cuvert från Gumperts pappershandel, Göteborg.
När du kommer hem skall jag
förtro dig mina vidare planer.

Brevet från Helmer Rosenlöf till brodern
Ruben är daterat 1887. Det är den första
arkivhandlingen om tryckeriverksamheten som bevarats. Vid den här tiden tillverkades visitkort och blomsterkort.
Först den 21 juli 1890 grundar de
båda ”Bröderna Rosenlöfs Accidenstryckeri AB”. Verksamheten bedrivs de
första tio åren i villan även kallad Rosentorp. Där finns idag pappershandel och
utställning.
Sex år senare, 1896, avlider Helmer
Rosenlöf endast 29 år gammal och Ruben driver ensam företaget vidare.
År 1900 står den nuvarande tryckeribyggnaden klar. En ny rull-linjerings-

maskin, från Förste & Tromm i Leipzig,
levereras till Rosenlöfs och är sedan i
bruk fram till nedläggningen 1974. Priset för maskinen var 309,50. Två stora
snällpressar av märket Eickhoff levereras
1909 och tryckeriet byggs ut med ett sätteri. Först 1913 installeras elektricitet.

Typograferna strejkar

1920 strejkar typograferna vid Rosenlöfs
för första gången. Efter strejken sänds en
cirkulärskrivelse till Typografförbundets
samtliga avdelningar i landet. I den uppmanas typografer att inte ta anställning
vid Rosenlöfs utan att först kontakta den
lokala fackstyrelsen.

Rosenlöfs bruksgrafiska
museum med mer än
hundraåriga anor.
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GMf Malmö tar steg
mot sammanslagning

Skärmaskin nr 185
Seyboldus, kallad giljotinen, avsedd för papper
upp till 130 cm bredd,
levereras1918 ny från
maskinfabriken Walter
Kellner i Barmen, Tyskland. Den lär vara den
enda kvarvarande maskinen av detta märke i
Sverige.
Bokbinderiet med stockpressen närmast.

Elva år senare, 1931, vill Ruben Rosenlöf ta bort individuell överbetalning
inom företaget och dessutom avskeda
en sättare och en tryckare. Arbetarna
vägrar acceptera kraven och strejkar i en
månad, varefter parterna lyckas jämka
ihop sig och arbetet återupptas sedan de
två senaste anställda sagt upp sig själva.
Detta var den andra och sista strejken i
Rosenlöfs historia.

Detalj från giljotinen.

Personalen tar över Rosenlöfs

Ruben Rosenlöf drar sig tillbaka 1938
och överlåter/säljer företaget till åtta
anställda, nämligen John Rupert Johansson, Erik Axel Larsson, Anders Oskar
Bergström, Emil Högström, Ivar Larsson, Birger Johansson, K.A. Henriksson
samt Elof Nordvall. I december samma
år avlider Ruben Rosenlöf.
30 år senare konstateras att verksamheten gått med ett underskott för 1967
och trots investeringar i en sättmaskin
1970 läggs företaget ner 1974.
Sista arbetsdagen i Rosenlöfs blir den
5 juli. De anställda går hem och låter allt
ligga som det ligger. Åttiosju års kontinuerlig tryckeriverksamhet i Rosenlöfs
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namn upphör. Det sista sammanträdet i
tryckeristyrelsen hade då ägt rum måndagen den 20 maj.

Rosenlöfs blir museum

Inför planerna på att göra Rosenlöfs till
museum, skriver Christian Axel-Nilsson
1981, då länsmuseichef vid Södermanlands Museum, i en utrednings-PM:
”Rosenlöfs tryckeri överträffar från museal synpunkt bokhantverkshuset på Skansen.
Det är mer verklighetstroget och ger större
pedagogisk effekt. Anläggningen är unik i sitt
slag i Sverige och saknar
kända motsvarigheter
i samma välbevarande
skick på andra håll”.
Sandvikens Kommun
tar initiativet till att inför femhundraårsjubileet
1983 av boktryckarkonstens införande i Sverige sätta bröderna
Rosenlöfs gamla tryckeri istånd. Arbetet
sker i samråd med Länsmuseet i Gävle
och med bland andra Bo Berndal som
grafisk rådgivare.
Rosenlöfs öppnas igen den 5 maj
1983, nu som bruksgrafiskt museum,
det enda med en autentisk arbetsplats
helt bevarad och med en fullständig utrustning för handsättning, högtryck och
bokbinderi.
Källa till denna text är Rosenlöfs
Tryckerimuseums informationshäfte som delas ut gratis till alla
besökare.

Malmöavdelningens årsmöte dominerades av frågan om sammanslagningen mellan Malmö- och
Helsingborgsavdelningen. Vid mötet beslutades
att den nya avdelningen
ska heta GMf Skåne.
Årsmötet samlade 22
medlemmar (tillsammans
med medföljande blev det
cirka 40 personer), kanske tack vare att mötet
var förlagt till Sassnitzbåten.
– Det är en populär
resa. Jag tror att många
ser det som en möjlighet till lite minisemester
i samband med årsmötet.
Vi har alltid en trevlig
stämning med mycket
erfarenhetsutbyte om arbete och vad som händer
i branschen, säger Göran
Zaar.
Deltagarna betalar själva en viss del
av kostnaderna för resan.
Vid årsmötet valdes Leif Kronkvist
från Landskrona in som suppleant sedan
Kjell-Arne Swärd blivit revisor. I övrigt
är styrelsen oförändrad.
Årsmötestexten från Malmö fick inte
plats i nr 2-08.
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Den först öppnade rätta lösningen
av kryptot nr 2-08 var insänd av
Edvard Lagnestrand i Kista.
Kryzzredaktionen skickar trisslotter
och önskar god tur vid skrapningen.
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Nordiskt utbyte – om
utvecklingen i grafisk industri

Kalendarium
Under den här vinjetten presenterar
vi ett urval av de aktiviteter som
arrangeras runt om i landet.
Oktober
23 Chefscafé i Karlstad - Att leda i 		
utveckling och framgång

16 Förändringarnas fyra rum, Umeå
16 Pensions- och försäkrings16
20
21
23

information, Hudiksvall
Konflikthantering, Norrköping
Kunskapsdagarna, Stockholm
GMf, au-möte
Utvecklingssamtalet, Gävle

November
6 Chefens karriär, Borlänge
11 Söka jobb, Västerås
11 Coaching, Luleå
13 Konflikthantering, Gävle
17 Deadline Media Grafica nr 4-08
18 Ny som chef, Skövde
19 Det coachande ledarskapet, Malmö
20 Det coachande ledarskapet,
20
20
22
23
24
25
25
27

Göteborg
Förändringarnas fyra rum, Växjö
Pensions- och försäkringsinformation, Norrköping
Från kris till framgång, Malmö
Från kris till framgång, Göteborg
Från kris till framgång , Stockholm
Söka jobb, Stockholm
Ny som chef, Borås
Chefens karriär, Helsingborg

December
6-7 GMf, styrelsemöte
9 Coaching, Västerås
Mer information om seminarier
finns under www.ledarna.se och
via telefon: 0200-87 11 11
(Knappval: Kurs & Konferens).
Information om GMfs aktiviteter
finns på www.gmf.ledarna.se.
Välkommen!
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Nordiska samarbetskommitténs möte den 6 september 2008 var i
Norge hos Ledernas hus i Oslo, i Norska Faktorsförbundets lokaler.
Under mötet diskuterades många intressant gemensamma frågor.
Sven Seger från Mediaunioni MDU i Finland informerade om det allmänna
ekonomiska utvecklingen
under 2007 i Finland. Bruttonationalproduktionen var
cirka 4 procent, motsvarande inom EU var 3 procent.
Industrivolymen steg i hela
industrin med 3,2 procent.
Grafiska industrin steg med
dryga 2 procent. Under år
2007 fortsatte värdet på
reklam att stiga för femte
året i följd. Mediereklamens
värde var drygt 6,4 procent
högre än föregående år, mest steg nät
reklam, television- och utereklam.
Exporten av trycksaker var ungefär 279
miljoner euro eller 1,5 procent mindre
än föregående år. Bokexporten steg med
31,6 procent medan tidningar sjönk med
5,3 procent och reklamprodukterna 7,7
procent. Böcker exporteras mest till Sverige och Norge, tidningar till Ryssland.
Reklamtryckalster exporterades mest till
Sverige, Storbritannien och Norge.

Färre gör mer

Prognosen för den grafiska industrin
2008-2009 var att konjunkturen hålls
stabil och att försäljningssiffrorna kan
stiga en aning, likaså produktionskostnader. Antalet anställda väntas sjunka,
men investeringar stiga under detta
Drupa-år. Enligt arbetsministeriet har
antalet arbetslösa stått på samma nivå i
jämförelse med föregående år ca 4 procent. Medlemsantalet för hela förbundet
var 2 554 varav 1 093 är betalande. För
närvarande är förbundets ekonomi stabil
och man äger tre egna semesterplatser.
Styrelsen har fått till uppdrag att under
perioden (2008-2009) hitta olika möjligheter för förbundets framtid.
Förbundet fyller 100 år 2009 och jubileumsdag blir den 5 juli 2009, preliminär plats är Hanaholmens kulturcentrum
i Helsingfors.

Fortsatt tufft i Sverige

Lars-Erik Karlsson från Grafiska Medieförbundet informerade att industrilagren
i Sverige ökade med en procent under
andra kvartalet 2008. Den öppna arbetslösheten väntas uppgå till 3,2 procent
under 2008 för att sedan sjunka till 3,0
procent 2009. Timlönen väntas öka med

3,9 procent i år och 3,6
procent under 2009. Stadsskulden kommer enligt
denna prognos att minska
till ungefär 1 000 miljarder kronor i slutet av året.
Inom GMfs avtalsområde
ligger den genomsnittliga
löneökningen på cirka fyra
procent under 2008.
Läget för grafisk industri i Sverige är fortsatt
tufft. Inom GMf har vi
en arbetslöshet som i maj
uppgick till 4,9 procent.
Vår egen organisation har
tvingats konstatera att under de sista
åren har medlemsantalet minskat. Den
31 december uppgick antalet medlemmar till totalt 2 187 varav 1 459 aktiva
och 728 passiva. Under året har 103 nya
medlemmar vunnit inträde i GMf och
252 har lämnat oss. Som vi alla känner
till kan det sjunkande medlemsantalet
ses som en spegling av den grafiska branschens utveckling.
Hans Erik Forssten informerade också om den organisationsförändring som
GMf samtalar med avdelningarna om i
Sverige, samt den demokratiska modell
som Ledarna ska diskutera med alla föreningar om under hösten 2008.

Exklusivt litet förbund

Norge redovisar en ökning av befolkningen till 4 769 100 och den största
ökningen kommer från invandringen.
Lönerna i Norge är högre än i övriga
Norden men också priserna, en typograf
har en månadslön på ca 35 000 kronor.
Erik Mathiesen och Per Aanonsen
från Norska Faktorförbund var bekymrad för framtiden i Norges förbund, de
var nu bara 49 stycken aktiva medlemmar och funderar på att slå ihop de
passiva med de aktiva. Medlemmarna
trivs mycket bra så man vill inte slå ihop
med någon annan organisation och man
tycker att det är viktigt med nordiska
samarbetskommittén som man har ett
moraliskt stöd ifrån och vill att detta
samarbete ska fortsätta.
Alla deltagande organisationer vill
ha ett fortsatt samarbete. Under 2009
är det Sverige som har värdskapet och
Hans-Erik Forssten hälsade alla hjärtligt
välkomna till Stockholm.
Lars-Erik Karlsson
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Media Grafica, Box 120 69,
102 22 Stockholm.
Glöm ej att ange namn och adress.
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En utmaning för alla kryptoälskare!
Den först öppnade rätta lösningen
belönas med trisslotter.
Skicka lösningen till:
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Besök ett
tryckerimuseum
i höst!

Tumba Bruksmuseum
Sandviken

Rosenlöfs
Tryckerimuseum
Kungsgården
Öppet i juli: tisdagsöndag kl 12 -15
(måndagar stängt)
Mer info: www.
rosenlofsvanner.se

Sven Palmes väg 2
Öppet: till 1/9, tisdag söndag, 11 - 16
Museum för pappersoch sedeltillverkningens
historia. Mer info: www.
tumbabruksmuseum.se

Tryckerimuseet
i Gränna

Helsingborg

Grafiska Museet
Helsingborg
Fredriksdal
Öppet oktober-april,
måndag-fredag kl 11-16.
Under säsongen majseptember, även lördag
och söndag.
Läs mer på
www.grafiskamuseet.se

Brahegatan 28
Öppet: För det mesta
kl 10-18 ej söndagar –
måndagar, lunchstängt.
Lördagar 10-15
Kontakt: 0390-10190,
070-35 40 477, e-post:
cicero@oldprinting.se

Lund

Bokkulturen från A till Ö

Tegnerplatsen
Öppet kl 11-17 alla dagar.
Läs mer på www.kulturen.com

Huddinge

Grudes Ateljé
& Stentryckeri
Sundby Gård
Mer information på
www.grudesmuseum.se
Kontakt: tel: 08-746 90 91
Stockholm

Officina Typographica

Skansen
Boktryckeriet är öppet endast
vissa dagar: se www.skansen.se
Boktryckarbostaden är stängd
för renovering.
Gamla Linköping

Grafiska Museet Tryckerimuseum
Rådmansgatan 3
Öppet kl 12-16 tisdag, onsdag, torsdag,
lördag och söndag året runt.
Ring 013-31 86 19 för ev. avvikelser.
Läs mer på: www.tryckerimuseum.se

Oskarshamns Grafiska
Museum
Hantverksgatan 64
Öppet onsdagar kl 14-19,
bokbinderi 17-19
Kontakt: tel 0491-816
46 eller e-post: grafiska.
museet@telia.com

